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ročník XXXVII.

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví
dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody zo srdca
Vám praje redakčná rada.

Veľká noc
je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si
kresťania pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš
marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského
otroctva. Termín Veľkej noci nie je stály,
každoročne sa mení. Veľká noc pripadá
na prvú nedeľu po prvom jarnom splne
mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň, po sobote. Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej
nedele po Bielu sobotu, počas ktorého
si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.
Ich vážnosť pripomína čierne chrámové
rúcho.

podľa toho, že tento deň spadá do skorého jarného obdobia, kedy sa objavujú prvé kvety. Na Kvetnú nedeľu, Zelený
štvrtok a Veľký piatok sa na službách Božích čítajú a spievajú pašie.

Zelený štvrtok
Pomenovaný je pravdepodobne podľa
zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa
Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi.
Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa
je ustanovenie Večere Pánovej Pánom
Ježišom Kristom.

Veľký piatok
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži.
Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil
dielo vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol
ukrižovaný na vrchu Golgota za vlády
cisára Tibéria a Pontského Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch sa v tento
deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, bez kríža aj svietnikov.
Na niektorých miestach sa nezvoní,
len rapká od štvrtku do soboty večera.
Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso. Asi štyridsať štátov uznáva Veľký piatok ako sviatok pracovného
pokoja.

Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie
udalosti spásy. Počas Kvetnej nedele si
pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť veľkonočného baránka sa
vtedy mohla konať jedine v Jeruzaleme
- hlavnom meste židov. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali
palmové ratolesti preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa
toho, že u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. Snáď aj
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Biela sobota
Ježiš bol pochovaný do hrobu. V sobotu sa v chrámoch nekonajú služby
Božie. Len večer bývajú v niektorých


cirkevných zboroch služby Božie, ktoré
sa začínajú v pôstnom duchu a končia
sa už radosťou z Pánovho vzkriesenia.
Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev
slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť
vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

Veľkonočná nedeľa
Každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme
vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka,
na zamrznutom strome vypučia listy...
Raz na jar pred 2000 rokmi na Veľkú noc
sa však odohral aj iný zápas so smrťou.
Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš
Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal smrť
a vstal k novému životu. Neostal v hrobe, pretože Ho Boh vzkriesil. Po Jeho
smrti Ho stovky ľudí opäť videli živého.
Mnohí s Ním hovorili, dotýkali sa Ho
a dokonca s Ním jedli a pili. Ježiš Kristus
nebol obyčajným človekom, ale bol Božím Synom.

Veľkonočný pondelok
Je spojený s rôznymi tradíciami
a zvykmi, ktoré sa zaraďujú medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastávajúcej jari. Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod. Často sa
stáva, že odsúvajú pravú podstatu veľkonočného pondelka do úzadia.
zdroj internet

Priama voľba
prezidenta
I. kolo
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky I.kolo v obci Liptovský Ján konaných 15. marca 2014.
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 945. Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky 539. Počet odovzdaných
obálok 539. Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov 533. Počet platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov:
1. Gyula BÁRDOS
0
2. Jozef BEHÝL, Mgr.
7
3. Ján ČARNOGURSKÝ, JUDr.
7
4. Robert FICO, doc. JUDr., CSc.
137
5. Viliam FISCHER, prof. MUDr., CSc. FICS 2
6. Pavol HRUŠOVSKÝ, JUDr.
18
7. Ján JURIŠTA, PhDr.
5
8. Andrej KISKA, Ing.
135
9. Milan KNAŽKO
87
10. Stanislav MARTINČKO
0
11. Milan MELNÍK, prof. RNDr., DrSc. 1
12. Helena MEZENSKÁ, Mgr.
12
13. Radoslav PROCHÁZKA, doc.JUDr.,PhD. 122
14. Jozef ŠIMKO, JUDr.
0

II. kolo
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky II. kolo v obci
Liptovský Ján konaných 29. marca
2014. Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 999.
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky 682. Počet odovzdaných
obálok 682. Počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov 676. Počet platných hlasov
odovzdaných pre kandidátov:
1. Robert FICO, doc. JUDr., CSc.
266
2. Andrej KISKA, Ing.
410

Aktuality z obce
S blížiacou jarou sa rozbehli i rôzne
údržbárske práce v obci. Natreli a upravili sa informačné tabule, pozametala sa
celá obec, vyčistili sa krajnice na ceste
z obce po Hotel Alexandra. Počas marca bolo rozobraté drevené pódium pri
Kadi, ktoré už nahlodal zub času, a prestalo byť bezpečné. Na výstavbu nového pódia z trvácnejších materiálov je
vypracovaný projekt , ktorý v tejto chvíli čaká na schválenie. Po jeho schválení bude na pôvodnom mieste postavené pódium, ktoré bude zodpovedať
všetkým bezpečnostným a technickým
podmienkam.
Do začiatku letnej sezóny chceme vyčistiť odvodňovací kanál popri pešej zóne,
ktorý je veľmi zanesený, aby nedochádzalo k zaplavovaniu cesty. Naposledy bol čistený v roku 2007. V priebehu
mesiacov máj a jún budeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov v smere
od družstva po Jednotu, rozsah bude
závisieť od množstva voľných finančných prostriedkov. Oprava vozovky
na Novej ulici je v kompetencii VÚC Žilina, táto sa bude realizovať až skončení
rekonštrukcie chodníkov po celej dĺžke.
S teplejším počasím sa znova začína
v obci objavovať vandalizmus. V krátkom čase boli poškodené cykloznačky,
infotabule, povysýpané koše, opílené
smreky pri Kadi a poškodený ďalší obecný majetok čím vzniká obci škoda, ktorú
je potrebné z obecných peňazí nahradiť.
Preto vás chceme touto cestou poprosiť,
ako náhle zistíte, že niečo protizákonné
deje, aby ste nečakali do rána, ale okamžite volali 158. Polícia vyšle hliadku, ktorá


môže včas zakročiť, a tak sú väčšie šance
na dostihnutie páchateľov. Vandali väčšinou vyčíňajú vo večerných hodinách
a stopy vedú najčastejšie od zariadení,
kde sa podáva alkohol (popri zbrojnici,
Štarte, smerom do Políka).
Zároveň vás chcem poprosiť o nahlasovanie čiernych skládok v katastri obce,
poprípade občanov, ktorí vyvážajú odpad na miesta, ktoré nie sú na to určené.
Po stiahnutí veľkoobjemových kontajnerov z obce môžu začať vznikať čierne skládky, ktoré je nevyhnutné zlikvidovať ešte na začiatku, aby nedochádzalo k znečisťovaniu nášho životného
prostredia. Odpad, ktorý sa nevôjde alebo nepatrí do komunálneho odpadu je
potrebné odviesť do zberného dvora.

Tak ako každý rok sa budú v obci konať Svätojánske noci v termíne 20.–21.
júna. Rád by som vás na tieto slávnosti pozval a zároveň vás chcem poprosiť, aby každý v rámci svojich možností
prispel skrášlením svojej záhradky a tým
aj obce.
Juraj Filo
Noviny z Jána
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Vítanie nového
roku pri Kadi
Tradíciou v našej obci sa stalo vítanie nového roku pri Kadi. Schádzajú
sa tu nielen obyvatelia Liptovského
Jána, ale aj návštevníci obce – turisti,
rekreanti. Pán starosta Juraj Filo vítal
prítomných, vinšoval šťastný nový
rok. Nechýbal pri tom čaj s rumom
a z ďaleka nás vítala dychovka. Bolo
krásne skôr jesenné ako zimné počasie, čo umocňovalo vzájomné priania
všetkého dobrého do nového roku.

Trojkráľový koncert
Tradičný trojkráľový koncert, ktorý sa
v Liptovskom Jáne koná posledných päť
rokov. Tohto roku „trojkráľovými“ darmi,
ktoré sme dali divákom v zaplnenom
kostole, boli: detský FS Cindruška pod
vedením E. Jureňovej, mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pod
vedením P. Tajáta, zmiešaný evanjelický spevokol z Liptovského Hrádku pod
vedením B. Majerčíkovej a domáci spevokol sv. Jána Krstiteľa pod vedením
P. Dubjelovej. Sprievodným slovom sa
prihovárala Renátka Hurajová a celý koncert profesionálne ozvučili Vladko a Miro
Balcovci z Balcomedia. Všetkým im patrí
vďaka za krásne, hlbokou vierou, pokojom a radosťou naplnené popoludnie.
Vďaka nim sa podarilo vytvoriť program,
ktorý vôbec nenudil. Dôkazom toho bol
nielen potlesk, ktorým nás diváci odmeňovali, ale aj pocity, s ktorými z kostola
odchádzali – tak diváci ako aj samotní
účinkujúci. Spokojnosť vládla na obidvoch stranách.

Aj náš koncert bol venovaný oslave narodenia Spasiteľa, aby sme precítili tieto
tajuplné okamihy, ktoré sa o malú chvíľu
rozplynú vo všednom živote.
Toto posolstvo sme vďaka nadšenému
a krásnemu spevu aj iných spevokolov mohli hlboko precítiť a dúfam, že
sa nám podarí rozmeniť tento zážitok
na drobné, dobré skutky všedného dňa.

Narodenie Božieho Syna je udalosť,
na ktorú sa tešíme počas celého roka,
aby sme sa v jeho závere po namáhavom a hektickom žití tešili z narodenia
Pána a tak načerpali silu, ktorá nás poháňa po celý rok.
4
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Jánska snehová
žúrka
Občianske združenie Jánska Dolina
zorganizovalo dňa 28. 2. 2014 akciu
pod názvom Jánska snehová žúrka, ktorá sa konala na Javorovici pri
vleku. Hlavným ťahákom tejto akcie
bolo vystúpenie speváčky Zdenky
Prednej. Oraganizátori okrem toho
pripravili bohatý program pre deti
i dospelých. Napriek nepriaznivému
počasiu nechýbala ani ohňová jazda.
Hlavnými organizátormi a sponzormi
tejto akcie bol M. Straka (Hotel Liptovský Dvor), J. Pálinkáš (Relax Hotela Avena) a ďalší členovia občianskeho združenia.
Monika Urbanová

Svätojánske fašiangy
Fašiangy sú poznamenané najveselšími
zvykmi počas roka. Časovo sú vymedzené od Troch kráľov po Popolcovú stredu,
kedy začína 40-dňový pôst. V kalendári
tvoria fašiangy prechod medzi zimnými
a jarnými obyčajmi. Už naši predkovia
spevom a tancom odprevádzali studené obdobie a tešili sa na príchod teplejších dní.
Aj tohto roku sa v našej obci uskutočnil tradičný fašiangový sprievod masiek,
ktorý sa stretol s veľkým ohlasom občanov. Potvrdilo sa, že kvalitná príprava
nadšencov (myšlienka a zrealizovanie
Ľubka Urbana) sa prejavila v úspešnom
podujatí, ktoré pomáha udržiavať tradície a zvyky našich predkov aj v tomto „modernom“ období. A preto v sobotu 22. 2. 2014 od 13.00 h tiahol cez našu
obec fašiangový sprievod. Spev a tanec
sprevádzal naše kroky z domu do domu,
tak ako po iné roky. Medzitým sa pripravoval v Štarte čaj a výborné fašiangové
šišky u Šajbidorovcov a ich kolektívu zamestnancov. A netradične do Štartu zavítali pani remeselníčky, ktoré predviedli, čo dokážu ich šikovné ruky. Dedina sa
premenila na kráľovstvo plné úžasných
masiek. Vyvrcholením fašiangového
sprievodu bola diskotéka a rôzne súťaže, o ktoré sa postaral Vladko Balco.
Ľudia sa bavili náramne, všetko bolo
super zorganizované, čo prítomní náležite ocenili. Ak niekto hovorí


o pretrvávajúcej kríze v spoločenských
vzťahoch, určite sa to netýka ľudí, ktorí tam boli alebo to organizovali. Tento
problém nepoznáme, neveríte? Nabudúce príďte a uvidíte, tešíme sa na vás.
Petra Dubjelová
Noviny z Jána
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MDŽ – 8. marec
V tento deň ženy vždy oslavujú svoj známy sviatok MDŽ. Voľakedy, ešte za bývalej éry, to bol naozaj slávny dátum,
možno aj preto sa vyznačoval veľkými
a pompéznymi slávnosťami. Bol to deň,
keď sa kadečo odpúšťalo, ani sa príliš nepracovalo. Od rána sa muži zvŕtali
okolo žien, blahoželali a dávali im kytice
a dary. Najrozšírenejším darčekom bol
kvet, krehký a krásny zároveň. Kvet sa
odjakživa považoval za symbol jari.
O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke
života a matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb.
Pravda je, že žena je pilierom domácností, je schopná väčších obetí. Som

presvedčená, že ak muž dokáže ženu
pochopiť, ona mu to určite vráti. Milé
ženy, prajem nám, aby sme boli predovšetkým hrdé na to, že sme ženy, matky,
babičky. Nech z úst detí počujeme len
milé slová „mamka, ďakujem ti za všetko“. Nech naše oči nepoznajú slzy, nech
naše dlane rozdávajú teplo a lásku.
V každodennom zhone pod tlakom
povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Náš starosta Jurko nás
srdečne pozval na stretnutie pri príležitosti sviatku žien do priestorov Štartu. Hneď pri vstupe obdaroval každú
ženu kvietkom. V bohatom kultúrnom

programe vystúpili naši škôlkári a žiaci
ZŠ z Liptovského Jána. Hosťom programu bol FS Vagonár z Popradu, ktorý nás
potešil spevom a tancom. Počas celej
akcie nás svojou hrou a spevom sprevádzala domáca hudobná skupina Senior
Bend. O pohostenie sa postarali so svojím kolektívom manželia Šajbidorovci.
Všetkým vám, ktorí ste prispeli, aby sme
sa cítili výborne, ďakujeme.
Nám, ženám, prajem pevné zdravie,
čo najmenej problémov, chvíľ bolestí
a smútku, aby nás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku nielen počas slávnostných, ale i bežPetra Dubjelová
ných dní. 		

Z okienka našej ZO-SZPB v Liptovskom Jáne
Našu bohatú a zároveň úspešnú činnosť
sme zbilancovali ešte v starom roku 2013.
Splnili sme všetky body nášho uznesenia
z roku 2013. Touto cestou ďakujeme za
spoluprácu obecnému úradu a samozrejme aj pánu starostovi Jurajovi Filovi.
Pochvaľujeme aj dobrú spoluprácu s Jednotou dôchodcov v Liptovskom Jáne. Ďakujeme hlavne pani predsedníčke Vierke
Brtáňovej. V roku 2013 sme prijali piatich
nových členov do našej základnej organizácie. Touto cestou chceme osloviť aj ďalších sympatizantov nášho združenia, ktorí majú záujem rozšíriť naše rady. Radi ich
medzi sebou privítame. Môžu sa prihlásiť
u p. M. Jančušku, alebo u pani E. Daňovej.

Oslobodenie našej obce sme si pripomenuli 1. 2. 2014. Je to už 69 rokov, čo
prišla do našej obce vytúžená sloboda.
Sloboda vykúpenia krvou našich otcov,
dedov, vojakov a sme za ňu nesmierne
vďační. Preto nesmieme zabúdať. Tieto významné dni pre našu obec a hrôzy
druhej svetovej vojny sme si pripomenuli príhovorom v obecnom rozhlase.

Výbor základnej organizácie mu za jeho
činnosť a zásluhy úprimne ďakuje
a do ďalších rokov života praje pevné
zdravie v kruhu svojej rodiny. K blahoželaniu sa pripájajú aj všetci členovia našej
ZO-SZPB tešiac sa na ďalšiu spoluprácu.
Menovaného člena sme si uctili malou
kytičkou. Zaslúži si naše uznanie a úctu.
ĎAKUJEME!

Pred niekoľkými dňami sme si v našej
základnej organizácii pripomenuli peknú a významnú udalosť. Náš člen pán
Ján Paciga st., účastník SNP, väznený
v koncentračnom tábore v Poľsku, veterán druhej svetovej vojny sa 19. 3. 2014
dožil životného jubilea 89 rokov.

Výbor ZO, ako aj všetci členovia, prajú našim spoluobčanom v Liptovskom
Jáne všetko dobré v roku 2014, tešiac sa
na dobrú spoluprácu pri akciách, ktoré
nás čakajú v tomto kalendárnom roku.



Milan Jančuška
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Jarná očista
organizmu
Jar sa v tomto roku ohlásila oveľa
skôr ako po iné roky. Podbeľ už odkvitá, prvé prvosienky ukázali svoje
žlté kvety. V záhradkách kvitnú hyacinty, tulipány nalievajú svoje puky,
žltne zlatý dážď. Vtáčiky milo poletujú a krásne spievajú v korunách stromov okolo domov.

Uvítanie detí do života
„Nie je nič krajšie ako rozžiarená detská tvárička, ktorá je milšia a teplejšia ako sto
jarných slniečok.“
Takéto „jarné slniečka“ zavítali v piatok 21.
marca 2014 do obradnej siene obecného
úradu v našej obci. Rodičia novonarodených detí prijali pozvanie starostu, aby
ich deti boli slávnostne uvedené do života takej veľkej rodiny, akou je naša
obec. Nových „občiankov“ privítali už
tradične básničkami a pesničkami tí najpovolanejší – deti z materskej školy a Simonka Kompišová zo základnej školy.

i v základnej škole. Hoci tento trend
v posledných rokov občas spôsobuje
vrásky na čele vedeniu školy.
Do Pamätnej knihy obce Liptovský Ján
pribudlo desať nových mien detí, teraz
v opačnom pomere ako naposledy –
deväť dievčat a jeden chlapec.
Rodičia svojimi podpismi potvrdili, že sa
ich deti stávajú právoplatnými občanmi
našej obce. Na záver zaželajme deťom
na neľahkej, ale zato krásnej ceste životom viac radosti, málo starosti a veľa,
Zora Šimovčeková
veľa lásky.

V príhovore p. starosta vyslovil radosť
z pribúdajúceho počtu novonarodených detí, čo znamená stúpajúci počet detí nielen v materskej škole, ale
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Človek unavený z nezvyčajne teplej
zimy potrebuje očistu svojho tela,
aby sa zbavil všetkých nánosov, ktoré
si cez zimu (nie moc vhodným stravovaním) naukladal v organizme.

Púpavová kúra z čerstvých kvetov
Okrem toho, že sa táto rastlinka často používa pri ochoreniach žlčníka
a pečene, má aj prečisťujúce účinky
na krv. Pomáha zmierňovať akné,
svrbenie kože a rôzne kožné vyrážky.
Tieto účinky majú najmä korene púpavy, ktoré v čerstvom i vysušenom
stave majú aj potopudné a močopudné účinky. Koreň sa zbiera na jar
alebo na jeseň. Kvety púpavy zbierame v dňoch kvetu, korene v dňoch
Panny alebo celú rastlinku za splnu –
majú vtedy najsilnejšie liečivé účinky.
Ako na to: Polievkovú lyžicu zmesi nasekanej čerstvej vňate, kvetov
a koreňov púpavy zalejeme litrom
vriacej vody a necháme 15 minút
lúhovať. Scedené pijeme 3× denne
Mgr. Jana Pivková
po jednej šálke.

Spomienka

na nášho rodáka
RsDr. Jána Hlavienku
Narodil sa 2. 4. 1934 v Liptovskom
Jáne. Po ukončení Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda v Prahe
pracoval na Vysokej vojenskej škole
v Liptovskom Mikuláši ako inštruktor
kultúrno-osvetovej práce vojenského klubu. V civilnom živote sa stal
riaditeľom Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, po odchode do
dôchodku pôsobil v pobočke Matice
slovenskej.
Počas svojho civilného života bol stále literárne činný. Bol autorom a spoluautorom mnohých diel o rodnom
kraji a jeho dejinách. Písal rôzne články, príspevky do regionálnej tlače,
napísal príručku, brožúry aj poviedky
hlavne o Jáne a Jánskej doline.
V apríli tohto roku by sa dožil jubilea
- 80 rokov. Žiaľ, jeho osud chcel ináč,
Janko Hlavienka od nás náhle, bez
rozlúčky 3. decembra 2013 odišiel.
A tak miesto oslavy si môžeme na
neho už len spomenúť. Veď veľa urobil i pre kultúru svojej rodnej obce,
či už ako predseda osvetovej besedy
keď založil pamätnú izbu Čajakovcov
v Kultúrnom dome, či organizovaním
súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu a predzáhradku, či zorganizovaním letného organového koncertu v
miestnom katolíckom kostole.

Deň učiteľov
Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať
Ján Amos Komenský
sú vlastnosti vznešených ľudí.
28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského.
Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov
ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania
v živote jednotlivca i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii
školy pokračujú pedagógovia i dnes.
28. marca 2014 v priestoroch Štartu sa
stretli učitelia, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl časov minulých
i prítomných. Deň učiteľov tak oslávili
spoločne súčasní pedagógovia aj s bývalými kolegami. Starosta Bc.Juraj Filo
poďakoval všetkým za ich zodpovednú a záslužnú prácu v oblasti výchovy
a vzdelávania detí. Ocenenie bolo odovzdané týmto pedagógom a pracovníkom: Mgr. Kvetoslave Čenkovej, Jánovi

Brziakovi, Mgr. Daniele Fröhlichovej,
Mgr. Viere Bátoryovej a PhDr. Ivane
Dobákovej.
V závere zazneli slová úprimných prianí
do ďalších dní – najmä pevné zdravie,
pohodu, lásku a trpezlivosť v zapaľovaní
pochodní na ceste poznania a odovzdávania vedomostí.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som nám týmto vyjadrila úctu a poďakovanie za našu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievame k všestrannosti
rozvoja škôl. Úprimne nám želám, aby
sme svojim osobným príkladom naďalej
zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste
za vzdelávaním.
Petra Dubjelová

Mnoho jeho zámerov v kultúre našej
obce ostalo ešte nenaplnených, ale
to už je úloha nás mladších.
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Radosť z Veľkej noci
Po dlhých dňoch čakania sme opäť naplnení jarnou sviežosťou. Po dlhých
dňoch pôstu môžeme zhodnotiť, nakoľko sme vytrvali, či sme schopní zavŕšiť s Kristom krížovú cestu a objaviť
tajomstvo zmŕtvychvstania. Napriek našim slabostiam a pádom nás Boh miluje. Boh nehľadí na naše moderné oblečenie, naše pracovné postavenie, či fyzickú krásu, ale hľadí na čistotu nášho
srdca.

duchovnú zásobáreň, odkiaľ načerpáme
skutočnú duchovnú silu. Potrebujeme
niečo, čo nám ukáže ako máme správne zmýšľať, niečo, čo nám pripomenie
pravdu o našom živote. A túto pravdu
nám Pán Boh zanechal mnohými spôsobmi. Preto si pripomeňme posolstvo
Veľkonočných sviatkov.
V prvom rade si spomeňme jednoducho na kríž. Stačí ak si ho v mysli predstavíme. Takýto kríž nám pripomína veľmi veľa vecí a tak isto nám prináša požehnanie do domu, chráni nás od Zlého.

Čistá LÁSKA sa dala pribiť na kríž, aby
sme my po stáročia volali Kristus vstal
z mŕtvych! Nielen volali, ale aj to zažívali. Zažívali zmenu vo svojom živote, zmenu vo vzťahu k LÁSKE, ktorá nás stvorila,
zmenu vo vzťahu k našim najbližším, ale
aj zmenu vo vzťahu k bratom a sestrám,
ktorí nás denne obklopujú v rôznych
pozíciách ako kolegovia, susedia, kamaráti či známi.

Kríž nie je iba symbolom alebo pekným
dekoračným predmetom, ktorý si zavesíme na stenu. Kríž pre nás veriacich
znamená omnoho viac. To, že môžeme
prísť na svätú omšu, ísť na spoveď, že
si môžeme nechať požehnať dom alebo auto a mnoho iných vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok obety
na kríži. Vlastne ani jeden z nás by nemohol prísť do neba, ak by Pán Ježiš neobetoval svoj život na kríži.

Treba sa zamyslieť nad tým, čo slávime
na Veľkú noc. Je potrebné o tom premýšľať nanovo, pretože naša pamäť je
slabá, neraz zaťažená starosťami a preto potrebujeme obnoviť si myšlienky
o tom, čo slávime na Veľkú noc.

Preto si pripomíname Veľkú noc, preto ju slávime, aby sme si pripomenuli,
že Ježiš sa krvou potil, bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol kríž a ukrižovaný bol, za moje vlastné hriechy, ktoré
na neho doliehali. Nech sú teda pre nás
všetkých tieto Veľkonočné sviatky duchovným povzbudením.

Mnohokrát
prežívame
pokušenie
takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už
sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú
noc a ďalšie, prežili podľa istých zvykov,
ktoré sme si počas mnohých rokov už
urobili. Z tohto dôvodu potrebujeme

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2014
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch
bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 h.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 h do obradov. Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
13. 4. 2014

Kvetná nedeľa

10.00 h

17. 4. 2014

Zelený štvrtok

16.30 h

Veľký piatok *

16.30 h

Krížová cesta

10.00 h

19. 4. 2014

Biela sobota *

21.00 h

20. 4. 2014

Veľkonočná nedeľa

11.00 h

21. 4. 2014

Veľkonočný pondelok

10.00 h

18. 4. 2014
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Pane, mám radosť z toho, že nie som
sám, že svoju cestu životom môžem
prežívať s priateľmi, s blízkymi, s Tebou.
S Tebou, ktorý si vstal z mŕtvych. Trpel
si, niesol si kríž, zomrel si na ňom. Pochovali Ťa, ale neostal si v hrobe. Vstal si,
aby sme aj my uverili, že náš život v hrobe nekončí, že nie je len trápením, že
v ňom dokážeme byť šťastní a zároveň
dokážeme robiť šťastných aj druhých.
Pane, otvor nám srdcia, aby sme prijali
tvoju radosť. Radosť, s ktorou dokážeme
potešiť našich bratov a sestry. Radosť,
ktorá nám pomôže prekonať všetky prekážky. Radosť, s ktorou môžeme zmeniť svet. Daj, nech ďalej rozdávame lásku, ktorou si sa Ty obetoval za nás. Daj,
nech všetko, čo robíme, pramení z lásky,
aby to nebolo len povinnosťou, ale putovanie radostným životom.
Prajem vám veľa radostí z Kristovho
zmŕtvychvstania a chuť žiť ako slobodné Božie deti!
Sedembolestná Panna Mária, ktorá trpela so svojím Synom, nech vás sprevádza svojou materinskou láskou
a požehnaním.  
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Prečo krv?

Čo sa deje v cirkevnom zbore

Pred niekoľkými rokmi sa životy Juraja a Viery úplne zmenili. 16. február 1999. Obyčajné utorňajšie ráno.
Zazvonil telefón. „Stala sa nehoda...“
Išlo o ich syna Maťka.
Ako sa blížili ku tej križovatke, zbadali červeno-modré svetlá polície
a záchranky. Viera zbadala fotografa a kráčala priamo k nemu, kde
bola najväčšia mláka krvi, akú kedy
videla.
Jediné, na čo sa zmohla, bolo: „Juraj, náš Maťko už išiel domov – domov k nebeskému Otcovi!“ Jej prvá
reakcia bola vyskočiť z auta a nejako pozbierať všetku tú krv a vrátiť ju
do syna. „Krv bola pre mňa v tej chvíli
najdôležitejšia vec na svete. Krv bola
život. Bola to životodarná krv a patrila môjmu synovi, môjmu jedinému
synovi, ktorého som tak milovala.“ spomína neskôr Viera.
Juraj videl autá prechádzať rovno
cez krvavú mláku. Drásalo to jeho
srdce. Chcel zakryť krv svojím kabátom a volať: „Nebudete jazdiť cez krv
môjho syna!“
Vtedy Viera pochopila prvýkrát v živote jednu z najdôležitejších Božích
právd: PREČO KRV? Pretože to bolo
to najsilnejšie vyjadrenie, aké Boh
mohol použiť. Bola to najvzácnejšia
vec, ktorú Boh mohol dať. Bola to
najvyššia cena, ktorú mohol zaplatiť, aby sme mohli žiť. Ježišova krv,
ktorá tiekla na Golgote a skrápala
pôdu pod krížom, je tým nesmierne
vzácnym prúdom nového života.

Renáte Hurajovej, Jane Pivkovej, Marte Rothovej a Blanke Špačkovej. Takisto
ďakujeme mladým bratom a sestrám,
ktorí prišli podporiť zhromaždenie svojím spevom.

Svetový deň modlitieb
15. marca sme sa spolu s bratmi a sestrami z rímskokatolíckej farnosti stretli
v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Dôvodom bol
Svetový deň modlitieb. V tomto roku
sme v modlitbách mysleli na Egypt. Táto
krajina je veľmi úzko spojená s dejinami Božieho ľudu. Tu pôsobil ako vysoký hodnostár Jozef, syn Jákoba. Odtiaľ
vyšiel Mojžiš so svojím ľudom. Tu našiel
útočisko pred prenasledovateľmi maličký Pán Ježiš. Tu vznikali jedny z najstarších cirkevných zborov. Dnes tu kresťania žijú v menšine, ale napriek tomu
konajú požehnanú prácu. Počas bohoslužby sa uskutočnila aj zbierka, ktorá
podporila projekt švajšiarskej kresťanskej spoločnosti Misia na Níle: nemocnicu v chudobnom meste Naqada.
Ďakujeme sestrám, ktoré sa aktívne zapojili do prípravy tohto dňa: sestrám

Od leta minulého roka vznikol na pôde
cirkevného zboru ženský spevokol.
Popri mužskom spevokole Svätojánsky
prameň a detskom spevokole Svätojánskych muškách už teda aj on chce pripojiť svoj hlas k oslave nášho Pána. Nacvičuje každú sobotu o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podturni.
Spieval už niekoľkokrát na službách Božích v Liptovskom Jáne aj v Podturni.
Liptovský Ján je blízko Podturne. Budeme preto veľmi radi, keď sa nájdu v Liptovskom Jáne aj ďalšie sestry, ktoré sa
pridajú k práci tohto spevokolu. Čo treba urobiť? Stačí prísť v sobotu pozrieť sa
na nácvik.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá
17. 4. 2014
Zelený štvrtok

17,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou

18. 4. 2014
Veľký piatok

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Pašiové služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

27. 4. 2014
1. nedeľa po Veľkej noci

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Rodinné služby Božie

25. 5. 2014
5. nedeľa po Veľkej noci

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnosť konfirmácie

1. 6. 2014
Nedeľa po Vstúpení

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Rodinné služby Božie

15. 6. 2014
1. slávnosť svätodušná

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnosť zlatej konfirmácie

22. 6. 2014

14,30 h

ev. kostol
v L. Jáne

Koncert spevokolov Liptova

20. 4. 2014
Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)

Ó, milý Spasiteľu Ježiši Kriste! Aká
prevzácna je tvoja krv, ktorá za nás
tiekla na golgotskom kríži! V nej
život, v nej máme odpustenie
hriechov, v nej máme nádej, v nej
máme všetku radosť. Aj v tomto
roku si to chceme pripomínať, opäť
Ťa chceme oslavovať a túžime Tebe
svoje životy odovzdať. Prosíme Ťa,
požehnávaj nám tieto veľkonočné
sviatky.

Ženský spevokol

21. 4. 2014
Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)
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Okienko seniorov

Jubilantka

Výročná členská schôdza
Pani Dúbravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu
na nasledujúci rok. Pán Ing. Gajar predniesol správu revíznej komisie. Pani Brtáňová
oboznámila prítomných s plánom činnosti
na rok 2014. Zvýšenú aktivitu chceme venovať turistike a športu, naďalej sa zapájať
do okresných súťaží a prehliadok.

Výročnú členskú schôdzu našej ZO JDS sme
uskutočnili 30.1.2014. Z pozvaných hostí sa
jej zúčastnili p. Žišková, predsedníčka revíznej komisie KO JDS v Žiline, p. Marečková,
hospodárka OO JDS v Liptovskom Mikuláši,
p. Vozáriková predsedníčka ZO JDS v Podturni a p. Filo, starosta obce Liptovský Ján.
V úvode rokovania nám TRIO z klubu seniorov č. 1 z Liptovského Mikuláša zaspievalo niekoľko krásnych piesní a prihovorili sa
milými slovami. Rokovanie otvoril a viedol
p. Ing. Brtáň. Privítal prítomných zvlášť hostí a menovite nových členov, ktorých sme
v minulom roku prijali. Minútou ticha sme
si uctili pamiatku p. Mgr. Anny Dropovej,
Dr. Jána Hlavienku, ktorý nás opustili.

Účinkovanie našich členov v spevokoloch
v Liptovskom Jáne, vystúpenia našej hudobnej skupiny SENIOR BEND, prevádzkovanie expozície Naše dedičstvo je svedectvom, že naši členovia sú aktívni, podieľajú
sa na tvorbe programov k rôznym podujatiam. Aktivitou na expozícii Naše dedičstvo
sa podieľajú na propagácii našej obce nielen u nás, ale i v zahraničí. K prevádzke expozície sú zo strany návštevníkov kladné
ohlasy. Činnosť našej organizácie za minulý rok kladne ohodnotila Okresná organizácia JDS v Liptovskom Mikuláši, od ktorej
sme obdržali ĎAKOVNÝ LIST a dlhoročné
členky výboru p. Dúbravcová a p. Cholvadtová obdržali Vyznamenia III. stupňa. Prácu
predsedníčky ohodnotila Krajská organizácia v Žiline udelením Vyznamenia II. stupňa. Aktivitu našich členov za uplynulý rok
sme vyhodnotili a udelili sme Ďakovné listy: p. Marte Rothovej, za prácu vo výbore ZO
JDS a účinkovanie v spevokole sv. Jána Krstiteľa, p. Dagmar Mišúnovej za dosiahnuté
športové výsledky na okresných a krajských
športových hrách seniorov, p. Jane Jurčovej
vedúcej predajne COOP Jednota a kolektívu
pracovníkov za pomoc a spoluprácu s našou ZO JDS, p. Jánovi Šajbidorovi, vedúcemu Štartu a kolektívu pracovníkov za spoluprácu pri príprave podujatí ZO JDS, kolektívu pracovníkov práčovne a.s. HELARION

Predsedníčka ZO JDS p. Brtáňová predniesla
správu o činnosti našej ZO za uplynulý rok.
Podrobne informovala prítomných o plnení úloh vytýčených v rozširovaní členskej
základne, v sociálnej a zdravotnej oblasti,
v športovej činnosti, v oblasti kultúry, skrášľovania životného prostredia, mediálnej oblasti a úloh vytýčených pre prácu výboru
ZO. V plnení týchto úloh sme dosiahli dobré výsledky, zorganizovali sme mnoho akcií,
podujatí, stretnutí, ktorých sa naši členovia
zúčastňovali v hojnom počte a hodnotili ich
kladne. Vyskytli sa aj nedostatky, tie sa priebežne riešili.
Odrazom rôznorodosti a pestrosti našej činnosti je prijímanie nových členov do ZO,
v minulom roku sme ich prijali až 19. Podľa poslednej štatistiky patríme medzi najväčšie organizácie okresu. Veríme, že naša
činnosť bude naďalej vzbudzovať u seniorov záujem o vstup do našich radov.
12
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Naša dlhoročná členka pani Darina
Šefčíková sa 15. 1. 2014 dožila krásneho životného jubilea 90 rokov.
Dcéry jej pripravili prekvapenie- oslavu jej životného jubilea s priateľmi, susedmi, bývalými kolegyňami
a členmi našej základnej organizácie
jednoty dôchodcov. Pani Viera Brtáňová sa za prítomných k oslávenkyni
prihovorila slovami básne z vlastnej
tvorby, v ktorej vyjadrila neúprosný
tok rokov života v šťastí, v starostiach
radosti i smútku.
Do ďalších rokov života zaželala jubilantke zdravie, šťastie a pohodu.
Družná debata nemala konca. Spomínalo sa na časy, keď spievala v spevokole, ktorý viedol jej manžel p. Ondrej Šefčík, keď sa chodilo na turistiku, na prácu v osobitnej škole, život
v bytovke, i v organizácii seniorov.
Lúčili sme sa s p. Šefčíkovou so želaním zdravia a opätovného stretnutia
v Liptovskom Jáne. Ešte raz zo srdca
BLAHOŽELÁME.

Ďakujeme
Krásne pripravená sála hotela Štart,
pútavý program, výborné občerstvenie a nakoniec skvela zábava, taký
bol priebeh stretnutia Pod jedličkou.
Tradične si pre nás deti MŠ a žiaci ZŠ
pripravili pútavý program. Prekvapením bolo účinkovanie speváka Roba
Kazíka, s ktorým sme si spoločne
všetci zaspievali.
Za toto krásne podujatie patrí veľké
poďakovanie od všetkých seniorov.

Vysoko si ceníme ohodnotenie práce seniorov a občanov obce, ktorí
boli odmenení PAMÄTNÝMI LISTAMI.
Za krásnym zážitkom stojí obec a starosta obce p. Filo Juraj. ĎAKUJEME

Beseda a výžive
Správny výber potravín v živote seniorov je veľmi dôležitý. Presvedčila nás o tom Ing. Jana Pivková PhD.,
dňa 11. 12. 2013 v prednáške pod názvom „Sme to, čo jeme“.

za pomoc a spoluprácu. Pán Filo vo svojom
vystúpení uviedol, že ZO JDS vyvíja aktívnu činnosť, čo potvrdzuje aj prednesená
správa. Poďakoval výboru a predsedníčke
p. Brtáňovej za aktívnu prácu a uviedol, že
obec a aj on osobne bude aktivitu seniorov
naďalej podporovať a vzhľadom na zvýšený počet členov ZO JDS sa navýšia finančné prostriedky pre rok 2014. Pani Žišková
a p. Vozáriková pozdravili naše rokovanie.
Pani Žišková poďakovala výboru a predsedníčke za aktívnu prácu a zaželala všetkým
veľa úspechov do ďalšej práce a pevné
zdravie. Úloh pre budúci rok, ktoré sme si

vytýčili na výročnej členskej schôdzi je veľa,
ale veríme, že sa nám ich spoločnými silami,
v zdraví a pohode podarí splniť. Po skončení
rokovania sme sa spoločne zabavili pri našej
hudobnej skupine SENIOR BEND. K pohode
celého popoludnia prispelo vedenie Štartu
so všetkými pracovníkmi, ktorí nám pripravili krásne prostredie, výborné jedlo a občerstvenie, za čo im ďakujeme.
Veríme, že naďalej budú členovia podávať
podnety a návrhy k činnosti, aby táto vyplývala hlavne z ich potrieb a záujmov a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.

Prednášajúca pútavo slovom aj obrazom uvádzala potraviny, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá a „E“. Súčasťou prednášky bolo aj meranie
niektorých hodnôt v organizme, ako
napr. rýchlosť spaľovania tukov, metabolický vek a pod.
Zároveň sme pri tejto príležitosti zablahoželali pozvaným jubilantom
k životným jubileám v II. polroku
2013.
Životného jubilea 70 rokov sa dožili p. Ján Multáň a p. Mária Kurylysinová. Životného jubilea 75 rokov sa
dožili p. Anna Kompišová, p. František Pavelica a p. PhDr. Ján Ondáš. Životného jubilea 85 rokov sa dožila
p. Zdenka Komorová. Životného jubilea 90 rokov sa dožil p. Jozef Brziak.

Pani Brtáňová jubilantom slovami
svojej básne zaželala veľa lásky, pohody a hlavne zdravie. Neprítomným
jubilantom odovzdali blahoželania
a kytice kvetov poverení členovia výboru. Jubilantom zahrali a zaspievali
ich obľúbené piesne členovia našej
hudobnej skupiny SENIOR BEND.

Vernisáž výstavy obrazov
Nové priestory, ktoré sme od COOP Jednota v Lipt. Mikuláši dostali do užívania
na jeseň v roku 2013 sme ich postupne zariaďovali a pripravovali na slávnostné otvorenie. Strávili sme veľa hodín pri úprave interiéru, na ktorej mal
najväčší podiel p. Jozef Lukáč. Vystavenie obrazov našej rodáčky z Lipt. Jána
bolo správne, čo nám potvrdili prítomní na slávnostnom otvorení, ale i ďalší
návštevníci.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 18.
2. 2014, za prítomnosti zástupcu COOP
Jednota Lipt. Mikuláš, p. Ing. Tužáka, zástupkyne vedúcej predajne p. Mudrončekovej, starostu obce p. Filu, poslanca
OZ, predsedu kultúrnej komisie p. Urbana, členky Okresnej rady JDS v Lipt. Mikuláši p. Žiškovej a ďalších hostí.
Viera Brtáňová privítala p. Máriu Barániovú a prítomných. Prítomných slovom
previedla jej osobným a pracovným životom, ktorý úzko súvisel s jej výtvarným nadaním. Učila na ZDŠ v Lipt. Jáne


matematiku a výtvarnú výchovu. Radí
sa medzi popredných neprofesionálnych výtvarníkov Liptova. Získala množstvo ocenení a vyznamenaní.
Získaním týchto nových priestorov sa
nám naskytuje možnosť vystavovať
ďalšie exponáty pri rôznych výročiach,
predmety z určitého obdobia, ale aj
priestor kde sa budeme môcť stretávať
a tvoriť. Umožňuje nám to propagovať
minulý i súčasný život v obci.
Na záver sa p. Brtáňová poďakovala zástupcovi COOP Jednota za poskytnutie
nových priestorov, kolektívu predajne
a práčovne za pomoc a spoluprácu. Poďakovala sa p. Jozefovi Lukáčovi, ktorý
výstavu inštaloval a všetkým, ktorí sa
na úprave týchto priestorov podieľali
– členom výboru, členom ZO JDS, pracovníkom OÚ na čele so starostom. Je to
naše spoločné dielo. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že návštevníci
ocenia našu námahu, ktorú sme pri zriaďovaní týchto priestorov vynaložili.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Poďakovanie
Pomaly sa zapĺňala krásne upravená sála hotela Štart. Pán starosta J.
Filo niekoľkými slovami zahájil posedenie MDŽ. Deti MŠ a ZŠ nám venovali program zaplnený básničkami,
piesňami a tančekami. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie foklórneho súboru Vagonár.

Tvorivé dielne
Potešilo nás, že o túto činnosť prejavili záujem i nečlenky a mladšia generácia.

Naše predstavy o takejto činnosti sa začínajú napĺňať. Prostredníctvom obecného rozhlasu sme oznámili členom i občanom obce
o činnosti, ktorú chceme v priestoroch expozície Naše dedičstvo v utorky robiť. Tvoriť predmety a výrobky na dekoráciu podľa
príležitostných výročí, sviatkov a pod. Začali
sme prípravou dekorácií k Veľkej noci.

Dňa 25. 3. 2014 si pre nás pripravila p. Blažena Brtáňová zdobenie veľkonočných vajíčok
háčkovaním. Pre prítomné ženy pripravila
„polotovary“ naháčkovaných aplikácií rôznych motívov skladajúcich sa z viacerých
častí. Pripravila ich do malých vrecúšok aj
s nitkami na prišitie. Takto pripravené aplikácie ženy prilepovali a prišívali a prípadne
prevliekali aj stužky. Niektoré sa učili tieto
aplikácie samé háčkovať. Príjemná atmosféra prispela k tvorivosti prítomných. Každá
žena mala do ukončenia tvorivosti zhotovené najmenej 3 veľkonočné vajíčka.

Na prvom stretnutí 18.2.2014 nám pani
Mgr. Miriam Štolfová ukázala niekoľko techník zdobenia veľkonočných vajíčok s použitím rôznych farieb a aplikácií z papieru
a textilu. Každá zo 17-tich prítomných žien
tvorila podľa pokynov p. Mirky a výsledky
boli krásne, každá mala radosť s vyzdobenia
svojich vajíčok.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia, na ktoré Vás
v utorky do novootvorených priestorov srdečne pozývame.

Pani Tatiana Hadvidžiaková ukázala techniku nalepovania servítok na drevo a papier.

Po skončení programu p. Viera Brtáňová poďakovala v mene prítomných žien starostovi J.Filovi a poslancom OZ za prípravu tohto posedenia. Učínkujúcim za krásny program,
hlavne deťom MŠ a žiakom ZŠ v Lipt.
Jáne, pani učiteľkám a vychovávateľkám za nacvičenie programu, ktorý
je z akcie na akciu zaujímavejší a pútavejší. Poďakovala i za kvietky, ktoré ručne pripravili deti MŠ pre ženy.
Ďalej poďakovala pracovníkom Štartu za prípravu príjemného prostredia
a pohostenie.
Toto poďakovanie za príjemné strávené popoludnie vyslovujeme opätovne, sme si vedomé, koľko úsilia
je potrebné vynaložiť pri zorganizovaní takéhoto vydareného podujatia. A nakoniec zo srdca ďakujeme
hudobnej skupine SENIOR BEND, pri
ich účinkovaní zabúdame na bolesti
a starosti, ktoré nás trápia.

Pohyb lieči
Pretože mnoho seniorov trpí pohybovými ťažkosťami rozhodli sme sa
medzi nás pozvať odborníčku, ktorá
sa tejto oblasti venuje – fyzioterapeutku p. Máriu Farkašovú. Prednáškou
Pohyb lieči sme získali mnoho poznatkov. Oboznámila nás s jednoduchými cvikmi, ktoré udržiavajú naše
pohybové ústrojenstvo v primeranom stave. Družná beseda, ktorá nastala nás utvrdila, že pozývať podobných odborníkov z oblasti zdravia je
potrebné, aby sme získali nové poznatky a tak si udržiavali primeranú
kondíciu. Poznatky, ktoré takto získame a realizujeme nám pomôžu udržať si zdravý životný štýl.
Okienko pre seniorov napísala
predsedníčka Zo JDS v Lipt. Jáne pani Viera Brtáňová
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Ako si tu žijeme
1. Predškoláci navštívili 1. triedu, spolu
s prvákmi riešili úlohy na otvorenej
hodine. Návšteva bola vlastne prípravou na zápis do 1. ročníka ZŠ. Zápis
absolvovalo 24 detí.
2. O zápis do materskej školy vo februári prejavilo záujem 26 rodičov 3 až 4
ročných detí. Do 21. marca sme zaevidovali 22 žiadostí o umiestnenie detí
do materskej školy na školský rok
2014/2015.

dostali všetky masky, aj p. učiteľky.
Masky potešili na vyučovacích hodinách i žiakov v ZŠ i pedagogický zbor
v zborovni.
4. Na návštevu knižnice sa tešíme každý
rok. Aj tento rok si pre nás p. učiteľka
Vierka Šimovčeková pripravila prezentáciu, tento rok o výrobe a potrebe kníh.

3. K jedným z najveselších dní v materskej škole patrí maškarný ples – karneval, na ktorý sa deti poctivo pripravovali – vyzdobili triedu a celú
materskú školu, zhotovovali masky.
Ťažko bolo rozhodnúť, ktorá z masiek bola najkrajšia, preto odmenu

5. Do „Izby starých materí“ sme sa chystali už dlhšie. Potešili nás tety z Jednoty dôchodcov. Tie nás celou výstavou sprevádzali. Deti sa našli aj na fotografiách z posledného vystúpenia
z príležitosti osláv MDŽ v obci.
6. Na výstave obrazov p. Barániovej sa
deti zúčastnili v rámci výtvarného
krúžku. Oboznámili sa s rôznorodými
výtvarnými technikami. Najviac ich
zaujali maľby kostolov a domov z našej obce.
7. V Múzeu pod vežami deti mali možnosť oboznámiť sa s históriou baníctva veľmi vhodným a prístupným



Noviny z Jána



Apríl 2014

15

Avena. Deti sa oboznamovali s vodným prostredím, prekonávali strach
z neho, učili sa základom plávania. Aj
touto cestou ďakujeme vedeniu hotela za pochopenie a ústretovosť .

a veľmi primeraný sprievod počas našej návštevy.

spôsobom zo strany sprievodcov.
Kováčske umenie si vyskúšali vlastnoručne razením peniažkov. Ďakujeme sprievodcom múzea za príťažlivý

8. Predplaveckú prípravu absolvovalo 22 predškolákov v bazéne hotela

Letom školským svetom…

Odovzdávanie výpisov vysvedčení v prvej triede

Zápis do prvého ročníka

V septembri by do školských lavíc malo
zasadnúť 22 detí. Rodičia ostatných detí
požiadali o odklad školskej dochádzky.
Druhá polovica januára zvyčajne preveruje nielen učiteľské nervy a trpezlivosť,
ale hlavne polročné vedomosti a znalosti našich žiakov. Tie boli zhodnotené
31. 1., keď žiaci dostali výpisy vysvedčení
za I. polrok 2013/2014.

Nový kalendárny rok 2014 sme začali
Dňom otvorených dverí (15. 1.) pre budúcich prváčikov. Predškoláci z MŠ absolvovali jednu vyučovaciu hodinu v prvej triede, aby vedeli, čo ich čaká od budúceho septembra. Tí istí predškoláci
prišli do základnej školy opäť na druhý
deň. Tentokrát na zápis do 1. ročníka
(16. 1.). Po krátkom teste a po pohovore
s pani učiteľkami sa do 1. triedy v školskom roku 2014/2015 zapísalo 25 detí.
16
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V dňoch 30.–31. 1. boli žiacke znalosti
a zručnosti preverené aj z poskytovania
prvej pomoci, základov civilnej obrany,
dopravnej výchovy a celkovej ochrany
zdravia a majetku. V týchto dňoch totiž
prebehlo zimné účelové cvičenie.
Po vypätých chvíľach sa mohli žiaci „vyblázniť“ na karnevale (31. 1.


9. Jarné variácie sa už v našej materskej škole stali tradíciou. Každý rok
pred veľkonočnými sviatkami rodičia s deťmi pripravujú kraslice i veľkonočnú výzdobu. Aj tento rok sa kraslice vyrobené viacerými technikami vydarili a potešia nielen kúpačov,
ale spríjemnia všetkým veľkonočné
sviatky.
Zora Šimovčeková

od 13.00–17.00 h). Podľa vzoru plesov
v opere, aj náš karneval tento rok otváral zahraničný hosť až odkiaľsi z Arábie.
Nebyť šikovnej myšky Minnie (p. uč.
Tomková), doteraz by nikto nevedel,
kto to bol a odkiaľ prišiel. Karnevalové
popoludnie už potom patrilo pestrej
zmesi tradičných a netradičných karnevalových masiek – našli sa tu princezné,
čarodejnice, tanečnice, športovci, piráti,
kovboji, nindža bojovníci, šašovia, čerti,
strašidlá, indiáni, farmár s kravou, kôň,
motýle, jeden šmolko (asi z Tesca), snehuliak, ale aj lentilky, zubná pasta, kečup a horčica a dokonca aj jeden školský autobus. Možno povedať, že ich
tvorcovia naplno popustili uzdu svojej
fantázii a rodičovská porota mala naozaj
ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie z každej triedy. Mimochodom, tento rok sa
nemusel hanbiť ani pedagogický zbor.
Po vyžrebovaní tomboly, ktorej výťažok
išiel na zakúpenie CD prehrávača, bol
karneval ukončený. Tento rok sa po karnevale (po 18.00 h) uskutočnil 0. ročník
fašiangovej zábavy pre rodičov a priateľov školy.
Od 16. 2. do 16. 3. sa aj naša škola zapojila do súťaže obchodného reťazca Lidl,
v zbere plastových fliaš „Myslite EKOlogicky, vymieňajte PET fľaše za ihriská“. Celkovo sme vyzbierali viac ako 5 000 fliaš. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
ubytovacím zariadeniam v obci a v Jánskej doline, súkromníkom, OÚ a všetkým,
ktorí nám s touto akciou pomohli.

Pri príležitosti MDŽ vystúpili naši žiaci s pestrou kyticou tancov a básní pre
ženy v Liptovskom Jáne (8. 3.) a v Podturni (9. 3.).
Dňa 12. 3. čakalo našich deviatakov Testovanie 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom bolo overiť vedomosti a zručnosti u žiakov, ktoré
odrážajú predovšetkým ich zodpovednú prácu, ale aj kvalitu vyučovania, ktorú zabezpečujú učitelia.
Základná škola sa každoročne zapája do celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Vo februári sa uskutočnili triedne kolá
a 18.–19. 3. 2014 školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v troch kategóriách (1.–3. roč.; 4.–6. roč.; 7.–9. roč.).
Do okresného kola postúpila L. Dúbravcová (4. trieda) za víťazstvo v svojej kategórii v prednese prózy.
Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží. V basketbale chlapcov sme skončili na 3. mieste, vo vybíjanej a volejbale
dievčat na 2. mieste, kde sme porazili
štyrikrát väčšiu školu (ZŠ Hradná Lipt.
Hrádok).
Zatiaľ poslednou väčšou akciou bolo
premietanie filmu E. Baláža Vlčie hory
o znovuzrodení európskej divočiny (21.
3. o 11.00 h). Film nebol určený len pre
žiakov druhého stupňa základnej školy,
ale aj pre širokú verejnosť. Po premietnutí sa uskutočnila diskusia so spoluautorom filmu K. Kaliským.

Karnevalové masky

Vyučovanie neprebieha len v triedach,
v klasickej školskej lavici. Žiaci sa zúčastňujú rôznych vychádzok, exkurzií,
výstav, prednášok, výchovných koncertov a pod. Stanišovskú jaskyňu navštívili ôsmaci, piataci boli v zvernici Paliesky
a tretiaci v múzeu Janka Kráľa a expozícii Tatrín. Výchovný koncert Ujo Etos sa
uskutočnil 6. 2. a súbor Slniečko vystúpil
3. 3. s hrou Hugo a jeho sladkosti. Na besede sme mali ochranára, ktorý rozprával o živočíchoch, ktoré žijú v našich národných parkoch. Pani policajtka nám
preventívne porozprávala o nástrahách
šikanovania.

Zahraničná návšteva (p. riaditeľ
a p. uč. Tomková

Svoje vedomosti a znalosti si žiaci overujú aj v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach (Pytagoriáda, Matematický Klokan).
Mgr. Zuzana Daňová
Tatrín a tretia trieda

Najväčšia „hviezda“ v zvernici

Ôsmaci v Stanišovskej jaskyni
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Jaskyniarstvo v Liptovskom Jáne
V minulom roku vyšla pozoruhodná
publikácia o Liptovskom Jáne, kde sa
nespomína jaskyniarstvo, ktorého významné míľniky z celoslovenského hľadiska sa písali aj v Jánskej doline. Preto
som sa v skratke pokúsil zosumarizovať
jaskyniarsku históriu tejto významnej
krasovej oblasti. Prvá písomná zmienka o jaskyniach Jánskej doliny pochádza od profesora Martina Szentiványho
(1633–1705), ktorý v roku 1689 vydal rozpravy o podivuhodných silách a vlastnostiach vôd, kde sa spomína Stanišovská jaskyňa. V roku 1720 je zaznamenaná

návšteva stanišovských jaskýň Georgom Buchholtzom (1688–1737), spolupracovníkom Mateja Bela. V 19. a 20. storočí záujem o jaskyne Jánskej doliny postupne vzrastal.
Po objave veľkolepej Jaskyne slobody
v roku 1921 v susednej Demänovskej
doline sa aktívny speleologický záujem
preniesol aj do Liptovského Jána. Objaviteľ Alois Král tu začal pôsobiť v jaskyniach Hlbokô, Stanišovská a Sokolová.
Z jeho iniciatívy sa v roku 1923 Stanišovská jaskyňa uzatvorila, pravdepodobne
v tom bolo okrem snahy o jej ochranu
aj likvidácia konkurencie sprístupneným jaskyniam v Demänovskej doline.
V roku 1926 vyšla kniha známeho brnenského novinára Rudolfa Těsnohlídka,
kde sa spomínajú jaskyne Jánskej doliny, ako aj opis vtedajšej atmosféry v Liptovskom Jáne. V roku 1939 sa uskutočnil
s pomocou vojakov mikulášskej posádky zostup do Veľkej ľadovej priepasti
na Ohništi pod vedením Vojtecha Benického, skúseného jaskyniara.
Po založení celoslovenskej jaskyniarskej
organizácie, Jaskyniarskeho zboru KSTL
v roku 1944, sa jednou z prvých celoslovenských podujatí stal prieskum vyvieračky Hlbokô v Jánskej doline. V rokoch
1955 a 1956 sa uskutočnili pod vedením
Vojtecha Benického, vtedajšieho riaditeľa Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši dva zostupy do 124
metrov hlbokej Veľkej ľadovej priepasti

Tivadar Kormoš (1881–1946), maďarský geológ
a paleontológ, ktorý v roku 1904 nakreslil prvú
mapu Stanišovských jaskýň

na Ohništi. Tieto podujatia mali dokonca
až medzinárodný charakter, okrem odborníkov z celého Československa sa ich
zúčastnili aj poľskí jaskyniari. V 50. rokoch
minulého storočia sa jaskyniari združení okolo Stanislava Šrola dostali cez prekážky do Jaskyne zlomísk, ktorá je svojou
dĺžkou cez 11 kilometrov najdlhšou jaskyňou Jánskej doliny. V 60. rokoch minulého storočia sa v Jánskej doline objavuje pražský rodák Peter Hipman, ktorý so
skupinou nadšencov objavil v priebehu
viac ako štyridsiatich rokov v masíve Krakovej hole najhlbšie jaskyne Slovenska
(Hipmanove jaskyne 495 metrov, Javorová priepasť 313 metrov a Jaskyňa v Záskočí 284 metrov). Od roku 1970 pôsobia
v Jánskej doline systematicky desiatky
jaskyniarov, ktorým sa podarilo objaviť
mnoho kilometrov nových priestorov.
Tie najväčšie jaskynné priestory sú tu
doposiaľ ukryté pred zvedavými jaskyniarskymi zrakmi, veď priebeh ponornej
Štiavnice na rozdiel od susednej Demänovky je takmer neznámy.
V Jánskej doline sa v rokoch 1980 a 1993
uskutočnili celoslovenské jaskyniarske
zrazy a v roku 1999 sa v ústí Jánskej doliny, vo vtedajšom hoteli Plus uskutočnilo
stretnutie jaskyniarov, ktoré hodnotilo
päťdesiatročnú prácu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Dnes, v roku 2014
v Jánskej doline pracuje asi 30 jaskyniarov združených v troch oblastných skupinách (Detva, Liptovský Mikuláš, Nicolaus), ktorí v spolupráci s ostanými kolegami zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ruska
a iných krajín vynakladajú svoje úsilie
na poodhalenie podzemného tajomstva Jánskej doliny. Dnes je v centrálnej evidencii krasových javov Slovenska
v Liptovskom Jáne zaevidovaných 246
jaskýň so sumárnou dĺžkou 44,5 kilometra. Je to však iba menšia časť existujúcich podzemných priestorov.
Prípadní záujemcovia môžu získať aktuálne informácie z diania v jaskyniach
od personálu sprístupnenej Malej Stanišovskej jaskyne, alebo v Dome podzemia s popisným číslom 150, alebo na telefónnom čísle 0904/333 613, alebo na emailovej adrese: holubek@sibir.sk.

Hydrologická situácia na Krakovej Holi
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Peter Holúbek, Liptovské Beharovce


Florencia
(Campo di Miracoli), na ktorom je známa Šikmá veža, katedrála a Baptistérium je podľa mnohých odborníkov najkrajší súbor cirkevných stavieb na svete.
Môžem iba súhlasiť.
Aj na mňa urobila Florencia a celé Toskánsko obrovský dojem. Monumentálne stavby a množstvo renesančných
sôch vytesaných zo slávneho bieleho
mramoru „bianco di Carraro“, robi z Florencie a Pisy najkrajšie obývané skanzeny na svete. Vidieť fantastické diela majstrov renesancie, ktoré sú svedectvom
obnovenia starých gréckych a rímskych
ideálov nainštalované na florentských
námestiach a v majestátnych katedrálach, bol pre mňa nezabudnuteľný
zážitok.
Čím viac človek vie o mieste, ktoré ide navštíviť, tým viac si ho užije. Preto si pred každou pánskou jazdou prečítam alebo vygooglim čo najviac info o našej budúcej
destinácii. O Florencii viem, že je centrom
renesancie (re – znovu a naissance – narodenie po francúzsky), čiže obnovenia antického sochárstva, zrodu svetskejšieho
maliarstva, odľahčenej architektúry, svetskej hudby a literatúry, teda nových foriem
umenia, ktorých ideálom sa stal nezávislý
a vzdelaný človek z mäsa a krvi. Asi najznámejším talianskym literárnym dielom
z čias renesancie je Božská komédia Danteho Aligieriho napísaná vo florentskom
nárečí, ktoré sa stalo základom dnešnej
spisovnej taliančiny.
Vo Florencii je určite najviac sôch na jeden štvorcový meter na svete. Na námestiach, v galériách a kostoloch je ich skutočne veľa. Určite najznámejšou sochou
Florencie je Michelangelov Dávid. Jej originál je vo florentskej Accademii, neďaleko ulice Via Guelfa, na ktorej sme mali
bývať. Mali, ale nebývali… Kópia Dávida stoji na námestí Panstva (Piazza della
Signoria). Panstvo bola rodina Mediciovcov, ktorá zo Starého paláca (Palazzo Vecchio), ktorý je na tomto námestí, ovládala najprv od konca 14. storočia Florenciu
a potom do roku 1737 cele Toskánsko. Pre
dnešnú Florenciu je ale dôležité predovšetkým to, že Mediciovci počas svojej
vlády štedro podporovali umelcov. Prvý
mediciovský „vládca“, bankár Cosimo

Starý (Cosimo il Vecchio), dal Starý palác
postaviť a posledná, Anna Maria Ludovica, ho vo svojom závete darovala Florencii spolu so všetkými vzácnymi umeleckými predmetmi rodiny Mediciovcov.
Naše privítanie v rodinnom hoteli Guelfa bolo katastrofálne. Hoci sme mali
v tomto hoteli potvrdené dve izby, ubytovanie pre nás nemali. Samozrejme sa
nám to nepáčilo a svoju nespokojnosť
sme dali majiteľke hotela Letizii najavo. Tá nám ako náhradu ponúkla ubytovanie vo svojom byte, v ktorom počas nášho pobytu s nami nebývala. Boli
sme prekvapení, zobrali sme to športovo, ako zážitok, na ktorý budeme spomínať. Byt bol síce v 500-ročnej budove, ale vkusne zrekonštruovaný a čistý,
na námestí Piazza Signoria, kúsok od 4,5
metrovej kópie sochy Dávida a ďalších
pamiatok. Neptúnova fontána bola pár
krokov a najstarší obývaný most Florencie cez rieku Arno, Ponte Vecchio
300 metrov. V Gallerii degli Uffizi, v budove bývalých mediciovských úradov
pri Starom paláci, sú vystavené umelecké zbierky vraj najvzácnejšie na svete. Viac Donatellov, Michelangelov, Giotov, Botticelliov, Rembrandtov a Caravaggiov som v živote nevidel. Musím sa
priznať, že sme v nej vydržali tri hodiny.
Viac obrazov sme nevedeli stráviť.

Chcem ešte poďakovať Monike z agentúry Panter a Martinovi z nášho infocentra za prípravu mojich článkov do tlače,
ich konečnú úpravu. Bez nich by skončili hlboko v pamäti môjho laptopu.
Musím sa priznať, že je pre mňa celkom
vzrušujúce, „very cool“, keď čítam svoju slohovú pracú vytlačenú v časopise.
A nemusí to byť v National Geographic
Magazíne. Stačí, keď sú v našom nepravidelnom občasníku.
Nakoniec pochváľme aj starostu a celú
redakčnú radu, že pre nás Irregular
Occasional Magazine z času na čas
vykúzlia.
Rudolf Gajar

Jeden deň sme si urobili výlet vlakom
do Pisy. Tamojšie Námestie zázrakov
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Vo Sv. Jáne
Zaujímavé čítanie aké ste možno ešte nečítali. Príspevok z časopisu Krásy Slovenska z roku 1928/roč. 7.
Získala ho od p. J. Račka z Pribyliny p. E. Halušková. Uvádzame ho prevzatý tak, ako bol publikovaný
pred 85 rokmi. Zaujme nielen prístupným a výstižným obsahom, ale aj vtedajšou jazykovou normou.
Pokračovanie z decembrového čísla

Okrem spomenutých kaštieľov pozoruhodný je v Sv. Jáne starobylý r. Kat.
Kostol, stojací na nízkom túfovom brale „Parkančeku“.Vznikol pravdepodobne na sklonku XIII. stor. Alebo začiatkom XIV. stor. Pôvodne katolícky kostol
zaujali v XVI. stor. Evanjelici a mali ho
s malými prestávkami až do r. 1709, odkedy je trvale zas v majetku katolíkov.
Má ranno-gotický sloh, zasklepenú polygonálnu svätyňu nepravidelného pôdorysu, dreveným stropom pokrytú
loď, ktorá na južnej strane bola neskoršie zväčšená. Okná sú nie zahrotené,
ale opatrené okrúhlymi oblúkmi, vchod
s predsieňkou je gotický. V kostole je kamenná gotická krstiteľňa asi z XV. storočia, hlavný oltár z r. 1735, cenný bočný gotický oltár krýdlový z priechodnej
doby do renesance, s hlavným obrazom
Kristus na kríži, štyri renesančné epitafiá
Szentiványovcov a to zamúrané do steny, jedno drevené z r. 1672, kamenné
z r. 1619, nad kryptou mramorové z r.
1628, a malé drevené v sakristii.Starý organ prinesený bol sem r. 1823 z kostola v Okoličnom. Zvláštnosťou kostolnej
krypty, do skaly vytesanej je, že niekoľko storočné mrtvoly v nej uložené nevzaly skazu (i šaty majú zachované), a sú
znamenite konzervované prírodzeným
spôsobom, pravdepodobne účinkom
sírnych plynov blízkeho minerálneho
prameňa. Prameň tento vyviera pri samom kostole od juhu z túfového brala
v prirodzenom bazéne 2 m dlhom a 1 m
širokom. Jeho vodu po krátkych, asi 10
sekúnd trvajúcich, intervaloch rozburujú prudké klokotania bublín plynov
uhličitej kyseliny a sírovodíka, trvajúce
asi 40 sekúnd. Viditeľného odtoku voda
nemá, je zašpinená sírnym múľom, perím a zbytkami vtáčkov, ktoré pri lete
nad prameňom omámené plynami padajú do neho a hynú. Teplota vody je
21°C a preto nechutná, následkom svojho liečivého účinku však hojne užívaná okolitým obyvateľstvom na kúpanie
ako i na pitie. Okrem tohto prameňa
vnútri kostolného ochranného múru (so
20
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strielňami) je i múraná kostnica, zbytky hrobov a pri samom múre a vchode
do neho mohutná stará veža. Veža táto
slúžila pôvodne za zvonicu a to do r.
1808, keď pristavili ku kostolu v got. slohu vežu, potom opatrená bola železnými okenicami a vrátami a užívaná bola
dlhé časy za úradovňu rodinného kompossesorátneho perceptora (pokladník, účtovník a archivár v jednej osobe),
za pokladňu a neskoršie na uschovávanie rodinného archívu Szentiványovcov,
ktorý posledné roky následkom neoprávanej strechy, trpel veľmi vlhkosťou,
až r. 1927 dostal sa darom Jozefa Szentiványiho gemerského do Liptovského muzea v Ružomberku. Archív uchováva prevažne listiny z druhej polovice
XVIII. stor. Obsahujú veľmi cenné dáta,
menovite o hospodárstve a baníctve
Szentiványovcov.
Svätojanský evanj. kostol postavili
na základe tolerančného patentu Jozefa
II. r. 1785, bol však po veľkom ohni r. 1907,
ktorému spolu s veľkou časťou obce padol za obeť, dôkladne prestavený a ztratil skoro úplne svoj pôvodný ráz.
Keď od r. kat. kostola ideme poľnými
medzami smerom k vršku Hrádku a vo
vzdialenosti asi 400–500 m obrátime
sa ku kostolu, dostaneme neobyčajnú
ozvenu, ktorá opakuje 5–6 slabík, alebo
12 až 15 krátkych, rýchle za sebou nasledujúcich hlasov ostrej píšťalky. Pokračujúc ďalej v ceste hore svahom Hrádku
(879 m) skoro dosahujeme jeho bralnatý
a horou pokrytý končiar, na ktorom kedysi stál rozsiahly predhistorický hrad,
ktorého stopy sú dobre znateľné na svahoch ako aj hore na temeni v podobe
oválneho valu pažiťou zarasteného a plného kusov pálenej hliny. V stredoveku
stál tu hrad Svätojanskovcov „Castrum
Sancti Joannis bapt.,“ známy v starých
listinách i pod menom Wezverys). Založil ho udajne spomenutý už Bogomír
v druhej pol. XIII. st. (vraj r. 1264). Nezachovaly sa o ňom žiadne historické dáta,


nevedno ani, kedy zaniknul a dnes viditeľné sú už iba jeho slabé obrysy. Stará
serpentínová cesta vedie k nemu na západnom svahu. Ľud hovorí, že hrad tento spojený bol podzemnou chodbou
s kostolom v Sv. Jáne. Na Hrádku ako
i na poliach pod ním najdené boli resp.
Vyorané bronzové predmety (medzi
nimi ľudská soška), ako i črepy a veľká
hlinená nádoba.
Oproti Hrádku na druhej strane Sv, Jána
leží strmý vrch Kameničná (886–964).
Na jej západnom svahu je svätojanský
cintorín s rodinnou hrobkou Svätojanských a na východnej strane sú stopy
predhistorického opevnenia.
Idúc zo Sv. Jána na juh popri potoku
Štiavnici hneď vyše dediny, pri samej ceste a potoku nachádzame ploské túfové
bralo, z ktorého blízko seba vyvierajú tri
väčšie a dva menšie pramene ľavnej (22
°C) sírnej vody, ktorá je však nie taká silná, ako z prameňa pri kostole, zato je čistá a o mnoho chutnejšia.Trocha poniže
na lúke je prameň kyselky (medokýša),
chladnej (13 °C), veľmi chutnej, bez sírnej
príchuti a na druhej strane cesty na lúke
je niekoľko sírnych prameňov s nečistou
vodou, ktorá rozlieva sa na rozsiahlom
rašelinisku. Vodu týchto prameňov používajú zdarne na močenie ľanu. Z vody
svätojanských prameňov vylučuje sa
tvrdý vápenný túf (travertín), ktorý tu
lámu a upotrebujú ako stavebný kameň.
Na veľkorysé využitie svätojanských prameňov nestal sa posiaľ ani jeden pokus.
Mohlo by sa tu založiť znamenité kúpeľné a klimatické miesto!
Skoro potom vchádzame do ústia krásnej rozvetvenej doliny Svätojanskej zprvu dosť širokej, vyše ústia bočnej doliny
Bielej sa však stále úžiacej. Cestou zjavujú sa nám nové a nové krásne scenerie,
pôvabné partie, prichádzame do pralesa, kde žije i dnes karpatský medveď. Z lesnatých strání na oboch stranách vystupujú tu i tam ohromné bralá

rozmanitých foriem, holé alebo pažiťou,
krovím, kosodrevinou, zakrnelými stromkami pokryté, okrášlené skalnými ružami, ba aj pliesnivcom, osamelé alebo
tvoriac celé skupiny. Ich počet neustále
rastie a pomaly dostávame sa do oblasti divokého, povetrnosťou rozorvaného liptovského krasu, často váhajúc, čo
máme väčšmi obdivovať, či velkoleposť
a rozmanitosť výtvarov prírody a či mohutnosť zhubného vlivu atmosferilií. Skoro celú našu cestu oživuje šumot, hukot
bystriny Štiavnice, ktorá má niekoľko ponorov, podzemných tokov a vyvieraní.
Vo vyšnom konci doliny zjavné sú stopy
diluviálneho zaľadnenia (moreny atď.).
Po 16 km ceste dostaneme sa na samý
koniec doliny, ktorý je už vysoko na svahu statného Ďumbiera. Do hlavnej doliny ústia početné, rozmanité krásy, niekoľko jaskýň, dodnes nie preskúmaných,
medzi ktorými vývodí Stanišovská jaskyňa, dnes predbežne železnými dverkami
zatvorená, aby sa zamedzilo ničenie jej
krás, ktoré budú iste závodiť s krásami
nove objavených jaskýň v súsednej doline Demänovskej. Iné jaskyne sú v Bielej
doline, pred Bystrou v Sokolovej skale,
v Bukovej, v Hlbokom atď.
V nedávnej ešte minulosti známa bola
Svätojanská dolina svojím baníctvom.
Útroby okolitých vrchov skrývajú v sebe
veliké množstvá železných rúd (prevažne siderit s 30 až 42 % železa).V najvyššej
časti hlavnej doliny v svahu výbežku
Ďumbiera (kóta 1736), v bočných dolinách v Červenom jarku, Bystrej, Ludárovej videť ešte i teraz celý rad opustených štôlní (asi 40), hŕby rúdy a haldy jalovín ako i stopy spustnutých baníckych
ciest. Vybledlý lesk starého upadajúceho baníctva v neďalekej Boci ako by bol
znovu zažiaril, keď v Svätojanskej doline
v XIX. stor. Vzkypel rezký život, stá a stá
rúk pracovalo v podzemí, aby uvoľnilo a na povrch donieslo jeho bohatstvá
železnej rúdy, odvážané potom dolu
dolinou vozmo do „vysokej pece“ v Lipt.
Hrádku. Dolovali tu hlavne podnikatelia A. Odendall a G. Demuth. Netrvalo to
však dlho. Keď r. 1873 prestala pracovať
hrádocká huta, zaniklo úplne i toto baníctvo, nastalo ticho a dnes iba drevorubači, turisti, stáda oviec a divá zver oživujú krásny, zaujímavý tento kraj.
Anna Lubelanová

www.oknoplast.sk

EKOLOGIS s. r. o.
1.mája 112/17
Liptovský Mikuláš
Podhora 49
Ružomberok
WEB: www.ekologis.sk
E-mail: ekologis@ekologis.sk
Mobil: +421917546147, +421911966388
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Jarná časť opäť začína

HODINA ZEME

Po ťažkej jari a záchrane sme novú sezónu, teda jej jesennú časť, odohrali lepšie
ako tú predchádzajúcu. Dá sa povedať,
že sa nám podarilo čiastočne stabilizovať družstvo dospelých (čo sa prejavilo
aj na hre nášho A-mužstva), škoda ale,
že nie až tak vo výsledkoch. Každopádne sme uhrali 14 bodov z 13-tich zápasov. S bilanciou 3 víťazstvá, 5 remíz a 5
prehier obsadili sme 10. miesto.

a s Palúdzkou 2:1. V týchto zápasoch to
bolo z našej strany výborné.

Najväčším problémom bolo strelenie
gólu, lebo vizitka 12 gólov v 13 tich zápasoch je chabá. V zimnej príprave sme sa
ako výbor snažili posilniť družstvo, ktoré
odohralo jesennú časť a podarilo sa nám
získať Mareka Marcineka z L. Mikuláša,
Martina Zlejšieho z Uhorskej Vsi, Lukáša
Benča z Podturne. Zimná príprava bola
z našej strany, dá sa povedať, výborná,
keď sme odohrali 8 zápasov s bilanciou
5 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra a celkovým skóre 30:18. Výborné výkony chlapi
predviedli proti Liskovej, kde sme vyhrali 3:2, s Podturňou 7:2, a Vavrišovom 7:3

Naši žiaci zažili sezónu, akú už dávno nie.
Keďže sme prihlásili žiakov aj do Kormanovho pohára najmenší futbalisti odohrali v jednom týždni vždy až 2 zápasy.
Výsledky v Kormanovom pohári boli síce
v náš neprospech vo veľkých rozdieloch,
ale dovolím si tvrdiť, že chlapcom to
dalo po hernej stránke strašne veľa a tiež
z hľadiska ich futbalového vývoja. Po jarnej časti sme posilnili aj trénerský post
a od augusta sa žiakom venujú dvaja tréneri a verím, že chlapci budú herne napredovať aj v jarnej časti sezóny 2013/14
a aj ich výsledky sa zlepšia.

Pri prechode z umelej trávy na „živú“ už
tie výkony neboli tak oslnivé, ale víťazstvá sme uhrali tiež. A sme radi, že hneď
v prvom majstrovskom zápase na jar sa
nám podarilo zvíťaziť na ihrisku Kvačian
0:1. Dúfame, že v tomto trende budeme
pokračovať aj naďalej.

Ľubomír Oravec ml.

Jedna hodina. Šesťdesiat minút. Čo
to je? Niekedy veľa, niekedy málo.
Podľa toho, či sa ponáhľame, alebo
na niečo čakáme…
Šesťdesiat minút. HODINA ZEME čiže
EARTH HOUR. Opäť sme si pripomenuli, že chrániť našu planétu sa určite oplatí. Už niekoľko rokov sa na celom svete organizuje HODINA ZEME
60+. Na 60 minút sa v mnohých krajinách, metropolách, významných
organizáciách, inštitúciách, hotelových komplexoch i v domácnostiach
zastaví zhon, vypne sa elektrina, zapáli sa sviečka… Tento rok to pripadlo na 29. 3. 2014 v tradičnom čase
od 20.30–21.30 h. Na celej planéte.
Už druhý rok sme sa zapojili aj my,
všetci členovia OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Jánska dolina. Ak ste postrehli
vypnuté obecné osvetlenie, či symbol 60+ na zjazdovke Javorovica, tak
to bolo ono. Na krátkych 60 minút
sme sa stali súčasťou nádhernej myšlienky o pomoci našej planéte. Najbližšie zase o rok. A možno sa zapojíte i vy. Už teraz sa tešíme.

Upratovanie
doliny a obce
Po dosť divnej a skúpej zime sa oveľa
skôr stretávame s jarou. Prišla rýchlo,
no čo už…
Na Sviatok práce 1. 5. chceme opäť
spoločnými silami poupratovať našu
obec a dolinu. Vyčistiť prírodu od odpadkov a nachystať ju na nápor turistov a všetkých návštevníkov. Aby
sme sa nemuseli hanbiť.
Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáte. Pre všetkých pomocníkov bude
uvarený fajný guláš. A možno sa nám
podarí aj pochovať ciageľ. Presný časový harmonogram bude pred akciou zverejnený na plagátoch a samozrejme vyhlásený i v obecnom
rozhlase. Pridajte sa k nám.
Katarína Schrötterová, OZ Jánska dolina
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Stolný tenis
Stolní tenisti po postupe, v sezóne roku
2013–2014, reprezentovali našu obec
v súťaži II. ligy, okresu L. Mikuláš a Ružomberok. Táto súťaž má svoju kvalitu
a ukázal to aj priebeh celej súťaže. Hrali tam mužstvá zvučných mien ako SCP
RBK, ŠKST RBK, BEZ Černová, Biely potok, Lisková, Valašská Dubová z dolného
Liptova. Niektoré zápasy boli vyrovnané,
no nakoniec vždy rozhodla v konečnom
dôsledku väčšia skúsenosť dolnoliptovských hráčov. Z horného Liptova sme
hrali s mužstvami ako Ľubeľa, Smrečany,
Vitalit L. Hrádok a Jamník, kde boli zápasy o niečo vyrovnanejšie. Mužstvo uhralo celkom 1 remízu 9:9 s Jamníkom, 21
zápasov prehralo z toho v pomere 8:10,
5 zápasov, čo mohol byť pri troche šťastia celkom opačný výsledok.

Tip
na veľkonočný
výlet
Chopok v Nízkych Tatrách je zaujímavý nielen pre lyžiarov a zdatných turistov, ale aj pre rekreačných turistov,
ktorí sa chcú pokochať krásnymi výhľadmi počas celého roka. Už od leta
2013 sa na druhý najvyšší vrchol Nízkych Tatier CHOPOK (2024 m n. m.)
dopravíte z liptovskej strany pohodlne lanovkami. Môžete sa previezť
najmodernejšou kabínkovou lanovkou na Slovensku Funitel, výťahom
na koľajniciach Twinliner, či sedačkovými lanovkami podľa vlastného
uváženia.

Mužstvo v budúcej sezóne bude hrať
VI. ligu, avšak získalo cenné skúsenosti a pokúsi sa postúpiť späť do V. ligy.
Našu obec reprezentovali títo hráči: Dušan Čurný st. predseda STO, Richard Fillo, Martin Hán, Jakub Olejár, Eduard Drahovský, Milan Rácaen a Dušan Tekeljak.
Medzi najlepších hráčov patrili Martin
Hán, Richard Fillo a Jakub Olejár. STO začal pracovať aj s mladými hráčmi, žiakmi, ktorí chodili na tréningy spoločne
s „A“ mužstvom a našou snahou je, aby
sme pritiahli do telocvične čo najviac
mládeže.

„vianočného turnaja“. Stolnotenisového
turnaja sa zúčastnilo celkom 20 hráčov.
Turnaj sa niesol vo vianočnej atmosfére
a už tradične boli víťazi odmenení vecnými cenami, ktoré zakúpil Obecný úrad
Liptovský Ján.
Výsledky 28. roč. Vianočného stolnotenisového turnaja, konaného dňa 26. 12.
2013:
I. kategória-muži registrovaní:
1. Ján Olšav (Vitalit L. Hrádok)
2. Richard Fillo (TJ Štart L. Ján)
3.Jakub Olejár (TJ Štart L. Ján)
II. kategória-muži neregistrovaní:
1. Ľubomír Oravec st. (L. Ján)
2. Ján Brziak (L. Ján)
3. Milan Paule (L. Ján)
III. kategória-žiaci do 15 rokov:
1. Oliver Špaček (L. Ján)
STO sa zúčastnil aj turnaja veteránov
horného a dolného Liptova v Ružomberku, kde Dušan Čurný st. získal v kategórii nad 60 rokov veľmi cenné 2.
miesto. Mužstvo sa zúčastnilo aj majstrovstiev okresu v Bobrovci, no pri silnej konkurencii hráčov aj s vyšších súťaží získalo niekoľko pozoruhodných výDušan Čurny st.
sledkov.

STO je aktívny oddiel a v decembri 2013 usporiadal už svoj 28. ročník

Na vrchole si môžete oddýchnuť
v novej reštaurácii s panoramatickým
výhľadom a náročnejší môžu prespať
v novom Million Star hotelíku a sledovať východ slnka z vrcholu Chopka. Od výstupnej stanice je to kúsok
na Kamennú chatu a iba skok na vrRrudolf Gajar
chol Chopku.
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O húževnatej Beatke
V športovej rubrike Jánskych novín sa
už popíslo o množstve úspechov športovcov, ktorí reprezentovali našu obec
v stolnom tenise, futbale, lyžovaní …
Ale mnohí z vás ani netušia aký poklad
sa skrýva v našej obci.
Ten poklad sa volá Beatka Kubovčíková
– športovkyňa a bojovníčka celým svojim telom a dušou.
Začínala ako malé dievčatko so svojimi
súrodencami v rodnom Podolínci. Prešla si volejbalom, basketbalom, stolným
tenisom, atletikou, lyžovaním. Za všetky
tieto aktivity získala mnoho vzácnych
ocenení. Túto svoju záľubu chcela zúročiť aj štúdiom na Vysokej škole telesnej výchovy a športu, ale politická situácia v bývalom Československu jej to
neumožnila.

Ale prichádza doba „ In linov „ - korčuliam, ktorým ostáva verná až doteraz.
Pravidelne sa zúčastňuje Košického maratónu mieru (5×), maratónu Bratislava
–Devín, Rajec–Čičmany a ďalších a so
cťou reprezentuje seba a našu obec.
Vlastní už mnoho ocenení, diplomov
a medajlí.
Na poslednom, 90. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
v roku 2013 sa okrem nej zúčastňujú
aj dvaja bežci z našej obce. Športuje –
behá, bicykluje, korčuľuje, pláva a lyžuje. Aktívne sa pripravuje na ďalšie podujatia, na ktorých sa určite rada zúčastní a na ktorých bude reprezentovať aj
našu obec. Preto držme jej palce, podporujme ju, nech jej to športovanie vydrží čo najdlhšie. Jej životné krédo je:
„Pre krásu, pre zdravie, pre potešenie“ –
preto šport milujem.

Po tomto neúspechu sa však nevzdáva
a aj napriek nepriazni mocných športuje
ďalej. Intenzívne trénuje a prichádzajú
prvé výsledky na pretekoch - Biela stopa, Povstalecká vatra, k tomu však pridáva aj futbal, ktorý ju zavial do športového klubu Slávia Praha, kde aj nejakú
dobu aktívne pôsobila.
Po návrate z Prahy, domov na Slovensko
sa „spolčila“ s bratom a spoločne trénujú na svoje prvé preteky – Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, na ktorých sa viac krát veľmi úspešne zúčasňuje ako bežkyňa.

Zuzana Eichlerová

Štartové číslo z Košického mezinárodného
maratónu mieru z roku 2013

OZNAM
Zber zeleného odpadu
Počas mesiacov apríl, máj a jún, bude v obci každý pondelok pracovníkmi obecného úradu vykonávaný zber zeleného odpadu. Odpad je potrebné umiestniť pred domy v plastových vreciach. Odpad, ktorý nebude uložený v plastových vreciach nebude odvezený. Tento si budú musieť občania odviezť do zberného dvora sami.

24

Hurá,
máme novú
Zuzulku
Na juniorskom svetovom šampionáte v Jasnej sa Petre Vlhovej z Liptovského Mikuláša podaril ďalší husársky kúsok. V konkurencii junioriek
zo 45 krajín, najmä z tých so silným
lyžiarskym zázemím, aké maju Rakúšanky, Nórky, Švajčiarky, Američanky,
atd., si Petra vyjazdila v slalome zlatú
medailu a my sme boli pri tom! Samozrejme Petre držíme palce a želáme jej veľa ďalších úspechov.
Pani Stiliani Chroni, technická delegátka Medzinárodnej lyžiarskej federácie, pochválila aj organizátorov
a dobrovoľníkov, medzi ktorými boli
aj viaceri Jánčania, za pefektnú prácu a povedala, že Jasná má ambície
pritiahnuť svetový pohár, či zimnú
olympiádu. Pretekárom a pretekárkam, s ktorými sme sa porozprávali sa
v Jasnej páčilo. Napríklad Paula Moltzan, ktorá s Petrou pretekala v slalome, bola veľmi spokojná so svojim štvrtým miestom, na Slovensku
sa jej páčilo a určite sa v budúcnosti
do Jasnej rada vráti.
Rudolf Gajar
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